Adatkezelési tájékoztató – áruházi kóstoltatás, termékbemutatáshoz
1. Általános információk
a) Bevezetés
Jelen tájékoztató célja, hogy a METRO magyarországi áruházaiban történ kóstoltatás, termékbemutatás során a tevékenységet ellátó társaságtól és annak a
tevékenységben aktívan közrem köd tagjától felvett nyilatkozatban megadott személyes adatok kezelésér l adjon megfelel tájékoztatást az Európai Unió általános
adatvédelmi rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.)
el írásainak megfelel en. A megadott adatok nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy az élelmiszerre vonatkozó el írások maximális betartását utólag is ellen rizni tudjuk. A
partnerek adatainak védelme és azok, a partnerek által elvárt módon történ kezelése, a legf bb prioritás számunkra.
b) Adatkezel
Mi, a METRO Kereskedelmi Kft. (2040 Budaörs, Keleti utca 3.), a GDPR és az Info tv. szerint adatkezel , ezért felel sséggel tartozunk a jelen
dokumentumban ismertetett adatkezelésért.
c) Adatvédelmi tisztvisel
Bármikor kapcsolatba léphet adatvédelmi tisztvisel nkkel az alábbi elérhet ségeken:
METRO Kereskedelmi Kft. adatvédelmi tisztvisel , 2040 Budaörs, Keleti utca 3., telefon:06-23/508-366, e-mail: adatvedelem@metro.co.hu
2. Nyilatkozat kitöltése során megadott adatok kezelése
A tevékenység megkezdése el tt a kóstoltatást, termékbemutatást ellátó társaság képviseletére jogosult személy a nevét, beosztását és telefonszámát, továbbá a
társaság azon alkalmazottja, aki a tevékenységet az adott áruházban lebonyolítja, a nevét és aláírását az erre a célra rendszeresített nyomtatványon megadja. Az
adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja biztosítja. Jogos érdekünk, hogy óvjuk weboldalunkat és javítsuk szolgáltatásainkat. Minden egyéb
adatkezelés – az anonim formában történ , statisztikai célú adatkezelés kivételével – kizárólag az itt foglalt adatvédelmi nyilatkozatnak megfelel en történik. Ezen
túlmen en kizárólag akkor történik személyes adatok tárolása, ha azokat Ön önkéntesen, például szerz dés teljesítése céljából bocsátja rendelkezésünkre.
Adattovábbításra, adatfeldolgozásra nem kerül sor.
3. Kötelez /önkéntes adatszolgáltatás és meg rzési id szak
A személyes adatok megadása nem kötelez . Ön nem köteles a személyes adatait megosztani cégünkkel, és ilyen adatszolgáltatásra törvényes vagy szerz déses el írás
sem kötelez. Amennyiben Ön úgy dönt, hogy nem adja meg a személyes adatait, ez semmiféle következménnyel nem jár az Ön részére azon kívül, hogy nem tudja a
szolgáltatást elvégezni. A weblapunkon megadott személyes adatokat kizárólag addig rizzük meg, ameddig erre szükség van annak a célnak az eléréséhez, amelynek
érdekében az adatot kezelték. Jelen esetben ez az id szak 1 év. Eltér meg rzési id szakra lehet szükség továbbá a METRO jogos érdekeinek védelme (pl. az
élelmiszer által okozott egészségügyi problémák kivizsgálása, vagy peres eljárás lefolytatása) miatt. A jogi, törvényes vagy szerz déses tárolási kötelezettség alapján
tárolt adatokhoz illetéktelen személyek nem férhetnek hozzá.
4. Felhasználói jogok
Ha Ön, mint érintett, gyakorolni kívánja a GDPR és az Info tv. értelmében Önt megillet jogokat, bármikor adatvédelmi tisztvisel nkhöz fordulhat az 1. c) pontban
található elérhet ségeken, amelyhez semmiféle nyomtatványt nem kell kitöltenie. Felhasználóinkat a következ jogok illetik meg:
Az adatfeldolgozásra vonatkozó információkhoz és a feldolgozott adatokhoz való jog (hozzáférési jog, GDPR 15. cikk),
Pontatlan adatok helyesbítéséhez vagy a hiányos adatok kiegészítéséhez való jog (helyesbítéshez való jog, GDPR 16. cikk),
A személyes adatok törlésének kéréséhez való jog, illetve – amennyiben a személyes adatokat nyilvánosságra hozták – annak a joga, hogy az adatokat kezel
más adatkezel ket a törlésre irányuló kérésr l tájékoztassák (törléshez való jog, GDPR 17. cikk),
Az adatfeldolgozás korlátozásának kéréséhez való jog (az adatkezelés korlátozásához való jog, GDPR18. cikk),
Annak joga, hogy az érintett a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá hogy kérje
ezeknek az adatoknak egy másik adatkezel höz történ továbbítását (az adathordozhatósághoz való jog, GDPR 20. cikk),
Az adatfeldolgozás elleni tiltakozás joga az adatfeldolgozás leállítása érdekében (tiltakozáshoz való jog, GDPR 21. cikk),
Az Ön által adott hozzájárulás tetsz leges visszavonásának joga az Ön hozzájárulása alapján folytatott adatfeldolgozás leállítása érdekében. A hozzájárulás
visszavonása a visszavonást megel
en folytatott adatfeldolgozás törvényességét nem érinti (a hozzájárulás visszavonásának joga, GDPR 7. cikk).
A felügyeleti hatóságnál történ panasztétel joga, amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy az adatfeldolgozás a GDPR rendelkezéseibe ütközik (a felügyeleti
hatóságnál történ panasztételhez való jog, GDPR 77. cikk).
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezel

ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik (Budapest Környéki

Törvényszék elérhet sége: 1146 Budapest, Hungária krt. 179-187. 1590 Budapest, Pf. 225/3). Az érintett választása szerint a per az érintett lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerinti törvényszék el tt is megindítható. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Ha az adatkezel az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az
adatkezel az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az
adatkezel l sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezel felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezel mentesül a felel sség alól, ha a
kárt az adatkezelés körén kívül es elháríthatatlan ok idézte el . Adatkezel nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan
gondatlan magatartásából származott.
Jogorvoslati lehet séggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06.1.391.1400
Fax: 06.1.391.1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
A www.metro.hu oldal további adatkezelési tájékoztatóit a www.metro.hu/adatvedelem oldalon tekintheti meg, ahol b vebb információt találhat adatkezelésünkr l.
A vonatkozó jogszabályok esetleges módosulása miatt el fordulhat, hogy a fenti adatkezelési tájékoztató is ennek megfelel en módosul. Ilyen esetekben a
bekövetkezett változásokról tájékoztatást biztosítunk. Amennyiben a változások érintik az Ön hozzájárulásán alapuló adatkezelést, szükség esetén ismételten kérni
fogjuk az Ön hozzájárulását.

